
الذين ينفقون في السراء  ((اليت بعدها: فضيلة اإلنفاق على كل حال؛ لقوله: الثانية ومن فوائد اآلية : الشيخ

  والضراء )) .

  فإن قال قائل: إذا كان اإلنسان يف ضرورة هو وعائلته فهل ينفق ؟

إنفاقه على نفسه وعلى أهله نقول: ال، ال ينفق على أجنيب بل ينفق على نفسه وعائلته وهو داخل يف اآلية؛ ألن 

  صدقة .

يهون  كل إنسان  ,ومن فوائدها: الثناء على من أنفق يف السراء والضراء؛ وذلك ألن اإلنفاق يف السراء ليس بغريب

سراء؛ لكن اإلنفاق يف الضراء هو الذي يدل على أن اإلنسان ينفق طلبا لألجر ال زهدا عليه أن ينفق إذا كان يف 

  يف املال .

والكاظمين الغيظ  ((ائدها: أنه ينبغي لإلنسان أن يكظم الغيظ ألن ذلك من صفات أهل اجلنة؛ لقوله: ومن فو 

  ؟  يا شاكروقد ذكرنا أن لكظم الغيظ أسبابا منها:  )) ؛

  الوضوء؛  :الطالب

  الوضوء ؟ هذا واحد؛ : الشيخ

  : إن كان قائما جيلس أيضا, الطالب

  كان قائما؛ االضطجاع إن كان قاعدا؛   اجللوس إن: الشيخ

  االستعاذة باهللا من الشيطان الرجيم؛ الصالة؛ مفارقة املكان؛ : الطالب

كظم الغيظ مرة بعد أخرى صار هذا طبيعة وسجية؛ إذا  كل هذه من أسباب كظم الغيظ، مث إن اإلنسان : الشيخ

   .ذلك طبيعة وسجية وال يهمه ألنه يعتاد غلبة نفسه؛ فيكون له

شر ؟ الثاين؛ الفإن قال قائل: هل ميدح من ال يبايل مبا أصابه من خري وشر ؟ أو ميدح من كظم الغيظ عند وجود 

تفضل يا  :تفضل يا رجل كمن قال له :ومن قال له ,ألن األول الذي ال يبايل سواء وجد من يثريها أم مل يوجد

كن من يعرف اخلري وال ميدح على هذا أبدا؛ ل ,هذا بليد؟  محار، هذا الذي ال يبايل ال هذا وال هذا ماذا نقول له

  م الغيظ عند وجود الشر هذا هو الذي ميدح .والشر ولكنه يكظ

  ومن فوائد اآلية: احلث على العفو عن الناس؛ لكنه كما ذكرنا مقيد مبا إذا كان أصلح .

بتة هللا أو يراد ا إرادة اإلحسان أو ومن فوائدها: إثبات احملبة هللا عزوجل، وأنه حيب؛ وهل احملبة هنا صفة ثا

  وأن إرادة اإلحسان أو اإلثابة غري احملبة . ,أا صفة هللا عزوجل :اإلحسان نفسه ؟ الصحيح األول

   وال جمانسة بني اخلالق واملخلوق ؟ ,فإن قال قائل: احملبة ال تكون إال بني املتجانسني



  أحد جبل نحبه ويحبنا )  (ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال: أصال هذا غري صحيح : الطالب

نقول هذا غري صحيح، أصال ال يلزم من احملبة جتانس املتحابني؛ اإلنسان حيب بعض  ,حنبهو نعم حيبنا : الشيخ

قلم بل، بعض الدور؛ حيبها حمبة حقيقية بقلبه؛ أليس كذلك؟ يكون عنده السيارات اليت يركب، بعض البعري، اإل

ورمبا كسره؛ فهذه  ,؟ يكرهه ال أوجتده يكرهه  ,األوراق يشقققلم يؤذيه  وال ينشف عليه, نظيف حيبه، جييه ...

  أن احملبة ال تكون إال بني املتجانسني .دعوى باطلة يكذا احلس والواقع دعوى ال

    ماذا نقول ؟ ,ضرةامل يدفع عنهإذا قالوا إن احملبة هي ميل اإلنسان إىل ما جيلب له املنفعة أو 

بالزم احملبة بالنسبة غري صحيح، هذا غري صحيح؛ وهذا وإن قدر أنه الزم احملبة يف املخلوق فليس أيضا نقول هذا 

فإن قالوا: العقل ال  لخالق ألن اهللا ال تنفه طاعة الطائعني وال تضره معصية العاصني؛ واضح يا مجاعة ؟ طيبل

  فال جيوز إثباا ؟ ,يدل عليها

؛ فنحن مننع االعتماد على العقل يف اأو نفيهصفات اهللا ال يف إثبات ياجلواب عن هذا أوال: أن العقل ليس دلف

املدار يف إثبات الصفات أو نفيها هو العقل؛ هذه واحدة؛ أن إثبات الصفات أو نفيها؛ ونقول من أين لكم 

ه ال يكون احملبة إال بني دعواكم النفي يف أنألن  ,ثانيا: أن نقول هب أن العقل مل يدل عليها فإنه ال ينفيها

؛ وانتفاء الدليل املعني الذي هو العقل على زعمكم ال مينع انتفاء ني دعوى باطلة؛ والشرع قد أثبتهامتجانس

ألن املدلول قد يثبت بدليل آخر غري ما ذكرت؛ فهب أن العقل مل يدل عليه فقد دل عليه السمع  ,املدلول

  ثبوت احملبة . ,ثبوته الكتاب والسنة فوجب

؟ إثابة الطائعني ذلك ، العقل دل على ثبوت احملبة هللا؛ كيف هللا رابعا أن نقول: إن العقل قد دل على ثبوت احملبة

إال وهو حيبه؛ فيكون إثابة الطائعني دليال عقليا على ـ عقال ـ إذ ال ميكن أن يثيب أحد  ,يدل على أن اهللا أحبهم

بل إن إثابة الطائعني أدل  ,على ثبوت اإلرادة؛ وال فرق بينهماعقليا ثبوت احملبة كما جعلتم أنتم التخصيص دليال 

وتعاىل لإلنسان ليست سبحانه على احملبة من داللة التخصيص على اإلرادة؛ ولكن جيب أن نعلم أن حمبة اهللا 

فكلما كان  ,بة جلماله أو حلسن ثيابه أو ما أشبه ذلك كما تكون بني املخلوقني؛ بل هي حمبة إلميانه وعملهحم

إن اهللا ال ينظر إلى  (إمياننا باهللا وأكثر عبادة هللا صار أحب إىل اهللا؛ وهلذا جاء يف احلديث:  أقوى اإلنسان

دار على القلب والعمل؛ فكلما كان اإلنسان أقوى فامل صوركم وأجسامكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم )

  . إميانا باهللا وأكثر عبادة هللا كان أحب إليه؛ ومن ذلك اإلحسان

إن اهللا يحب المحسنين ))  ((ومن فوائد اآلية: احلث على اإلحسان؛ من أين أخذنا احلث عليه ؟ من قوله: 

م إىل اإلحسان وحيرص إليه؛ ألن حمبة اهللا للعبد ويتقد ,فإن كل إنسان يعلم أن اهللا حيب اإلحسان فسوف حيسن



 قل إن كنتم تحبون اهللا فاتبعوني يحببكم اهللا )) ((  أن جيعلنا وإياكم من أحبابه ـهي غاية ما يريد ـ نسأل اهللا

؟  ال أوطيب إن كنتم حتبون اهللا فاتبعوين حتبون اهللا؛  :قال ,إنا حنب اهللا :الغاية أن اهللا حيبك حىت الذين قالوا

ألن الشأن كل الشأن أن حيبك اهللا ال أن تقول إين أحب اهللا؛ هذا هو الشأن ـ نسأل  يحببكم اهللا )) ((قال: 

  اهللا أن حيبنا وإياكم ـ .

   هل يؤخذ بفعله ؟إذا ضرب أحدا فالغضبان : السائل

الكالم  ,ؤاخذ به؛ الحظتقول أنا غضبان؛ ال، الفعل يجتيء ال ال، الفعل يؤاخذ به؛ تضرب عباد اهللا و : الشيخ

  القول الذي يصدر من لسانه هذا ال حكم له؛ عرفت ؟ . على

   هل جتوز الصدقة جبميع املال ؟: السائل

أبو بكر رضي اهللا عنه ملا حث النيب عليه الصالة  هذا ,الصدقة جبميع املال جائزة ,وهو كذلك ,أي نعم: الشيخ

يعين من يكون مثل أيب بكر يف قوة التوكل على اهللا  شروط:هلا على الصدقة أتى بكل ماله؛ لكن  والسالم

  مث يروح يشحت الناس بعياله, هذا ما هو بصحيح.مباله كله يتصدق ن إنساوالثقة به؛ أما سبحانه وتعاىل 

ال، : الشيخ ؟كالذكر آلن فكيف مبا جاء من أن اجلنة تبىن من األعمال الصاحلات  قلنا اجلنة موجودة ا: السائل

أبلغ  (جودة لكنها كما يروى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أن ابراهيم قال للنيب صلى اهللا عليه وسلم: هي مو 

وأن غراسها سبحان اهللا والحمد هللا وال إله إال اهللا واهللا أكبر  ,عان, وأخبرهم أن الجنة قيأمتك مني السالم

  هي أصال موجودة، األرض اآلن موجودة ويبىن فيها ويعمر فيها . )

 ...ذلك  يف الدنيا وهو عاجز هل ميدح على العايف عن حقه والعافين عن الناس )) ((يف قوله تعاىل: : السائل

   ؟

هل  ,تعاقبهيعين مثال قال: اللهم ال حلقه, بالنسبة إذا عفا  :يقولطيب, هذه يف احلقيقة قد ترد علينا, : الشيخ

  ؟  حيمد هذا وإال ال

  : حيمد, الطالب

فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل  (( :عافني عن الناس أصله إذا اعتدى عليكعلى الألن كالمنا : الشيخ

أما يف اآلخرة  أخذه حبق يف الدنيا وهو عاجز ما حيمد على هذا,فهذا الرجل إذا عفا عن  ما اعتدى عليكم ))

عافني عن الناس مع القدرة هو الذي ميدح عليه الإذا قلنا مثال يعين  ,كل حال سؤال مهم هذا  رمبا حيمد؛ على

 أليس كذلك ؟ تدخل يف املوضوع ,اإلنسان لكن نقول إذا عفوت عن حقك يف اآلخرة ألنك يف اآلخرة قادر

  ستثنيها أيضا؛ , يعين رمبا ال نحىت ميكن ما حيتاج استثناء أيضا,



   ...: السائل

ه مبا فعل يف اآلخرة ألن قوله: اللهم ال تؤاخذ إن عفوه عنه :نعم قد يرد فيها إشكال لكن ممكن أن نقول: الشيخ

  . , واضحألنه يف اآلخرة قادر على أخذه منه ,يب؛ هذا عفو مع القدرة

على أن  ما يدلإن اهللا جميل يحب الجمال )  (أحسن اهللا إليك ! قول النيب صلى اهللا عليه وسلم: : السائل

   ؟ صاحلة حيب الشخص جلمال هيئتهاهللا عزوجل مع األعمال ال

  ال ال، حيب اجلمال التجمل، هذا معناه؛ : الشيخ

  ما الفرق بينهما ؟ : السائل

 :يا رسول اهللا الرجل حيب أن يكون نعله حسنا وثوبه حسنا؛ ما قال :سألوا قالواملا الفرق ألن الصاحبة : الشيخ

   يعين التجمل . )إن اهللا جميل يحب الجمال  (: حيب أن يكون وجهه مجيال؛ قال

والثوب  والنعل  ,ثيابه أو كذاجلمال  ملخلوقنيا مثلالشخص يف لكن أحسن اهللا إليك ! ألن اهللا ال حيب : السائل

   ؟من اهليئة الصحابة  كسوة

اهللا قد أنعم  اإلنسان يتجمل يف نعله ويف ثوبه إذا كانال، هذا عمل صاحل ألن التجمل مأمور به، كون : الشيخ

  ...حيب اإلنسان على التجمل  ,هذا مأمور بهعليه 

والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا اهللا فاستغفروا  (( : أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم:الطالب

هم يعلمون أولئك جزاءهم مغفرة من ربهم لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إال اهللا ولم يصروا على ما فعلوا و 

  وجنات تجري من تحتها األنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين )) .

قال  ,أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم؛ قال اهللا تبارك وتعاىل يف بيان أوصاف املتقني الذين أعدت هلم اجلنة: الشيخ

  )) .... وا أنفسهم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلم (( يف بيان أوصافهم:

  وقبل ذلك نتكلم على إثبات أو على استذكار ما سبق من فوائد اآليتني أو اآليات السابقة .

فيها  واهللا يحب المحسنين )) ((ذكرنا إن فيها دليال على ؟  واهللا يحب المحسنين )) ((يقول اهللا عزوجل: 

   دليل على أيش ؟

  احملبة هللا سبحانه وتعاىل وأن هذه مرتبة عالية؛ أوال: إثبات فيها دليل على : الطالب

   إثبات احملبة من أين أخذناها ؟ ,طيب: الشيخ

   واهللا يحب المحسنين )) ((: الطالب

   احملبة طيب . : فأثبتالشيخ



   حمبة اهللا عزوجل هل هي صفة من صفات الذات أو من صفات الفعل ؟: الشيخ

  من صفات الذات .: الطالب

  لو قال لك قائل: إا من صفات الفعل ؟ : الشيخ

   ...: الطالب

   يعين إذا من صفات الذات والفعل؛ ما الفرق بينهما ؟: الشيخ

   الزم .معزوجل مىت شاء؛ أما صفات الذات اهللا لها عصفات الفعل يف: الطالب

  حمبة اهللا هذه الزمة ؟ و طيب : الشيخ

  ليست الزمة؛  ,ال: الطالب

  إذا ؟ : الشيخ

  فعل؛  : صفةالطالب

  تتعلق مبشيئة اهللا إن شاء فعلها وإن شاء مل يفعلها .اليت فعال هي األفعل، صفات  : صفةالشيخ

نعم ما حجتهم ؟ ما حجتهم على إنكار احملبة باملعىن  ,أنكر قوم احملبة إثبات حمبة اهللا أن اهللا حيب: الشيخ

   احلقيقي ؟

   ولينهالقلب  رقةقالوا إن احملبة تقتضي : الطالب

  و الرمحة هذيك ؟ أ: الشيخ

  : قالوا إن احملبة تستوجب حسرة القلب .الطالب

  يدل عليها؛  ملالعقل  :هم يقولون: الطالب

   غري علة مسألة النفي هذه ؟عندهم لكن فيه أيضا علة : الشيخ

   يقع بني متجانسني, احلبقالوا إن : الطالب

  .متجانسنيلق واملخلوق ألا ال تكون بني متجانسني؛ فال حمبة بني اخلا: احملبة ال تكون إال بني الشيخ

  هل فيه علة ثانية ؟ العقل ال يدل عليها هذه واحدة؛ 

  ؛  ...قالوا إن احلب : الطالب

تاج إىل نفع أحد مضرة ؛ واهللا ؟ واهللا ال حيعنه له منفعة أو يدفع  ين إن اإلنسان ال حيب إال ما جيلبيع: الشيخ

  دفع مضرته.وال  



 ذامبا صفات األفعال حادثة واحلادث ال يقوم إال حبادث فيجب نفيه . إنعلة ثالثة بعد رابعة العموم يقولون:  هفي

   فبماذا نرد عليهم ؟ ,العقل ال يدل عليه : أننرد عليهم ؟ األول

: حنن يف األمور الغيبية جيب أن نرجع إىل النص من الكتاب والسنة, أما إذا قلنا بالعقل فإن العقول الطالب

  متناقضة, 

؛ كذا ؟ طيب هذه واحدة؛  لإلثبات أو النفي يف هذا البابيعين معناه أننا ال نقبل أن يكون العقل دليال: الشيخ

  ثاين حممد ؟ 

  د دل عليها دليل آخر؛ دل عليها فقمل يإن العقل حىت : الطالب

  وهو ؟ : الشيخ

  وهو السمع؛ : الطالب

  الثالث ؟  السمع فوجب إثباته .: الشيخ

  ؛ الدليل على ذلك أنه يثيب على طاعتهو  ,أن اهللا حيب: الطالب

  نقول إن احملبة يدل عليه العقل، وما هو الدليل العقلي ؟ : الشيخ

  ؛ ألن اهللا يثيب الصاحلني على أفعاهلم : الطالب

   ثواب العاملني يدل على أن اهللا حيبهم وإال ما أثام . ,نعم: الشيخ

   أن احلب ال يقع إال بني متجانسني,هذه غري صحيحة ال أصل هلا  أن قاعدموأيضا : الطالب

صحيح؛ تجانسني غري ال تكون احملبة إال بني مإنه ال  :، التعليل الثاين قوهلمالتعليل الثاين ميهعل دهذا نر : الشيخ

   الدليل ؟

  الواقع ؛ : الطالب

   الدليل عندنا من الشرع ومن الواقع ؟: الشيخ

   جبل يحبنا ونحبه )؛ هو (أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا أقبل على أحد قال: : الطالب

  والواقع ؟ : هذه واحدة, الشيخ

  ؛ قلمه أو سيارتهحيب اإلنسان أن الواقع : الطالب

  التعليل الثالث ؟  .مع أنه ال جمانس بني هذا وهذا, صحيح أي نعم: الشيخ

ما حيب أحدا إال حلاجة, نقول هذه حمبة خملوق, أما حمبة اإلنسان  تقتضي حاجة, وأنقوهلم: إن احملبة : الطالب

  ...فهي اخلالق 



  التعليل الرابع ؟ بعد بقي  :الشيخ

يف املخلوقات من نرى  , ألنه نقول:وهذه علة باطلة؛ ال يقوم إال حبادث ادثواحلإن احملبة حادثة  : قالوا:الطالب

  أفعال حادثة وهو قدمي؛ أو يكره تقوم به حيب 

املهم أن مذهب أهل السنة واجلماعة أن كل ما وصف اهللا به نفسه فهو  وهو سابق عليها، صح متام .:الشيخ

  ثابت له على وجه احلقيقة لكن بدون متثيل وال تكييف .

   واهللا يحب المحسنين )) ((اجلملة:  ومن فوائد هذه :الشيخ

  احلث على اإلحسان؛ : الطالب

  ألن كل إنسان إذا علم أن اهللا حيب اإلنسان فإنه سوف حيسن . ,احلث على اإلحسان :الشيخ

   هل يؤخذ من ذلك كراهة اهللا للمسيئني ؟: الشيخ

  نعم؛ ألنه إذا حيب احملسنني ال حيب املسيئني ؛ : الطالب

   يلزم من انتفاء احملبة ثبوت البغض ؟وهل : الشيخ

  ؛ : يعين عدم احملبةالطالب

   نعم عدم احملبة قد يكون إنسان ال حيب هذا الشخص وال يكرهه ؟: الشيخ

  وأيضا يستلزم الكراهة؛ : الطالب

  وال تكره ؟ ههل أنت اآلن كل شخص ال حتبه فيعين أنك تكرهه ؟ أو ال حتب ,ما أعتقد: الشيخ

  ...من أعماله, ما هي مقبولة أعماله تبارك وتعاىل إذا ال حيب أحدا : اهللا الطالب

   ؟ باللوازمال تثبت عند أهل السنة واجلماعة  ة هللا, والصفاتصف: أن إثبات ضد احملبة وهو البغض إمنا هو الطالب

؟ يعين بعض العلماء يأخذ من مثل هذه اآلية أنه إذا أثبت احملبة للمحسن لزم من ذلك  ويش تقولون: الشيخ

ألن كل وصف يناسب الوصف الذي رتب عليه؛ فإذا كانت احملبة مرتبة على اإلحسان  ,إثبات الكراهة للمسيء

القاعدة ألن بني احملبة إن اإلنسان قد يتوقف يف هذه  :لزم أن تكون الكراهة مرتبة على اإلساءة؛ ولكن حنن نقول

وال تعتدوا إن اهللا ال  (( )) واهللا ال يحب الظالمين((  :والكراهة مرتبة؛ ولكننا إذا تأملنا األدلة وجدنا اهللا يقول

إن املراد بذلك أنه  فهنا الشك أن نفي احملبة ليس معناه أنه ال حيبهم وال يكرههم؛ بل يحب المعتدين ))

  ال ذلك ما كانت مثل هذه اآليات وعيدا على الظامل واملعتدي .و يكرههم, هذا هو املعىن؛ ول

  والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم )). ((مث قال اهللا تعاىل: 



الواو هذه حرف عطف؛ واألصل يف املعطوف أن يكون مغايرا للمعطوف عليه؛ ولكن املغايرة قد  والذين )) ((

وقد تكون يف الذات؛ فال يلزم من املغايرة إذا قلنا إن  ,قد تكون يف اللفظو  ,وقد تكون يف الصفة ,تكون يف املعىن

العطف يقتضي املغايرة أن يكون املغايرة بالذات؛ بل قد يكون التغاير يف الصفة ويف اللفظ ويف املعىن؛ فإذا قلنا: 

والذين إذا  ((ه اآلية: قدم زيد وعمرو؛ فهنا العطف يقتضي املغايرة يف الذات؛ ألن هذا غري هذا الشك؛ ويف هذ

سبح اسم ربك األعلى الذي خلق فسوى والذي قدر  ((املغايرة بالصفة فهي كقوله تعاىل:  فعلوا فاحشة ))

لكن هذا  ,غريه ؟ هو اهللا أوهل الذي قدر فهدى والذي أخرج املرعى هو اهللا  فهدى والذي أخرج المرعى ))

  عطف صفة على صفة؛ التغاير يف اللفظ مثل قول الشاعر : 

   فألفا قوهلا كذبا ومينا

عليه من باب عطف املرتادفني؛ وهلذا ال يأيت يف اللغة العربية كذبا  هكذبا ومينا، املني هو الكذب ولكنه عطف

  وكذبا إمنا يأيت كذبا ومينا البد من تغاير يف اللفظ.

من باب تغاير يف  والذين إذا فعلوا فاحشة )) (( :قريب من التغاير يف الصفة؛ فالذي معنا اآلنالتغاير يف املعىن 

  الصفة .

فاحشة هي ما يستفحش شرعا أو عرفا مثل  أنهم إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم )) (( :طيب من صفام

 ((ة شرعية وعرفية ، قال لوط لقومه: فإن الزنا فاحشة شرعية وفاحشة عرفية؛ واضح ؟ كذلك اللواط فاحش ,الزنا

وال تنكحوا ما نكح آبائكم من نساء  (( :كذلك نكاح ما نكح اآلباء هو أيضا فاحشة  أتأتون الفاحشة ))؛

وهلذا نقول: الفاحشة كل ما يستفحش عقال أو شرعا وعادة؛ ولكن  إال ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا ))

الشرع؛ وهلذا قال بعض العلماء املراد بالفاحشة الكبرية، املراد الكبرية؛ وقوله:  يف باب الثواب والعقاب املرجع إىل

 ر؛ وعلى هذا فالعطف بنيفاحشة، ما دون الفاحشة وهي الصغائاملراد به ما دون ال أو ظلموا أنفسهم )) ((

وليس من باب عطف العام على  ,عطف على بني متغايرين أو ظلموا أنفسهم )) )) ((فاحشة  ((قوله: 

أو ظلموا أنفسهم ))  (( :وإن كانت الفاحشة الشك أا داخلة يف ظلم النفس؛ لكن املراد هنا التنويع ,اخلاص

  تنويع لزم أن يكون كل نوع سوى النوع اآلخر.الإذا كان املراد و 

نفسه ؟ اإلنسان يدفع عن نفسه قد يقول قائل: كيف يتصور أن اإلنسان يظلم  أو ظلموا أنفسهم )) ((وقوله: 

  الظلم فكيف يظلم نفسه ؟

 ((ذلك نقول: كل من خالف أمر اهللا بفعل حمرم أو ترك واجب فقد ظلم نفسه، قال اهللا تعاىل:  واجلواب على

ملاذا ؟ ألن النفس عندك أمانة جتب عليك رعايتها وقد أوصاك اهللا ا  ومن يتعد حدود اهللا فقد ظلم نفسه ))؛



إن عدة الشهور عند اهللا اثنا عشر شهرا في كتاب اهللا يوم خلق  ((؛ قال: وال تقتلوا أنفسكم )) ((فقال: 

فنهى اهللا عن قتل النفس  السموات واألرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فال تظلموا فيهن أنفسكم ))

  انة عندك.وعن ظلم النفس ألا أم

ك من أبيك وولدك ونفسك، أرحم بك من أبيك وولدك ونفسك؛ الدليل إن اهللا أرحم ب :وباملناسبة قال العلماء

فأوصى اآلباء واألمهات مبن ؟  يوصيكم اهللا في أوالدكم )) ((؟ أما كونه أرحم بك من أبيك فإن اهللا قال: 

ا ووصين ((باألوالد، إذا فهو أرحم م من آبائهم وأمهام؛ وأما بالعكس أن يكون أرحم بك من أبنائك فقال: 

وال تلقوا بأيديكم  وال تقتلوا أنفسكم )) (( ((وأما أرحم بك من نفسك فألن اهللا قال:  اإلنسان بوالديه ))؛

  إلى التهلكة )) .

قحمت نفسك ة, فإذا فرطت يف هذه األمانة بأن أإذا نقول وجه كون اإلنسان ظامل نفسه أن نفسك عندك أمان

  أو تأخرت عما أوجب اهللا عليك فقد ظلمت نفسك . ما حرك اهللا عليك,في

يف حق الغري؛ ألن ظلم النفس إما يف حق يتعلق باهللا عزوجل وإما يف  ظلم النفس هو يف نفس الواقع ظلمطيب, 

حق يتعلق باملخلوق؛ فإن كان يف حق اهللا فإنك ظامل يف حق اهللا؛ وإن كان يف حق املخلوق فإنك ظامل يف حق 

وذا نعرف أن من ظلم نفسه فقد ظلم ثالثة:  مطل الغني ظلم ) (لنيب صلى اهللا عليه وسلم: املخلوق، قال ا

  ظلم نفسه وظلم حق اهللا عزوجل وظلم املخلوق؛ ألن كل هذه تتعلق بأوامر اهللا ونواهيه .

اجلميع؛ أما ذكر اهللا أو باجلميع ؟ باجلميع؛ ذكروا اهللا ب كرون اهللا ؟ باللسان أو باجلوارحمباذا يذ  ذكروا اهللا )) ((

بالقلب فإم إذا ظلموا أنفسهم أو فعلوا فاحشة ذكروا عظمة اهللا، ذكروا عظمة اهللا وما أعد للمخالفني من 

العقاب، وذكروا كذلك رمحة اهللا وما أعد للطائعني من الثواب؛ هذا ذكر بالقلب؛ فإذا ذكروا اهللا باملعىن األول 

اموا على دينه هربا من عقابه؛ وإذا ذكروا اهللا باملعىن الثاين وهو ذكر رمحته ذكروا عظمته فخافوا من عقابه استق

يستقيمون على شرعه طلبا للوصول إليه؛ فذكر األول من باب اهلرب؛ والثاين من باب الطلب؛  موثوابه فإ

ألن الطالب ناصح  :والعبادة مبقتضى الطلب أو العابد مبقتضى الطلب أعلى حاال من العابد مبقتضى اهلرب؛ قالوا

لكن يف غري حضوره ال يهتم؛ وميكن أن يؤخذ  ,يف غيبة املطلوب ويف حضوره؛ واهلارب ناصح يف حضور املخوف

إذا ذكر  أن تعبد اهللا كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ) (من قول الرسول صلى اهللا عليه وسلم: هذا 

هللا عزوجل وعقوبته فيستقيم على شرعه هربا من عقوبته؛ القلب يكون على وجهني؛ الوجه األول: ذكر عظمة ا

ذكر رمحة اهللا عزوجل وفضله ومنته وثوابه العظيم؛ فيستقيم على شرعه طلبا لثوابه ورجاء له؛ ذكر اهللا  :والثاين

 باللسان ميكن أن يكون املراد به الذكر اخلاص مثل ال إله إال اهللا، كما يروى عن الشيطان أنه قال: أهلكت بين



الشك أنه من أسباب مغفرة الذنوب؛ فيذكرون اهللا  وين بال إله إال اهللا واالستغفار؛ فذكر اهللاآدم باملعاصي وأهلك

بألسنتهم يقول ال إله إال اهللا فيقولون كلمة اإلخالص؛ وهذه إذا قاهلا اإلنسان خملصا غفر اهللا له؛ وكذلك أيضا 

اللهم  :إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا اهللا باالستغفار، ذكر اهللا باللسان باالستغفار اللهم اغفر يل

  . أو أستغفر اهللا أو ما أشبه ذلكاغفريل

الذكر بالفعل هو أم يفعلون ما يكفر هذه الذنوب واخلطايا؛ ومن ذلك الصدقة، فإن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

وكذلك أيضا الصالة فإن اإلنسان إذا توضأ وأصبغ  الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار ) (قال: 

  .سه غفر اهللا له ما تقدم من ذنبهالوضوء مث صلى ركعتني ال حيدث فيهما نف

   فصار الذكر يتناول ؟: الشيخ

  القلب؛ أول شيء يتناول الذكر : الطالب

  بالقلب والثاين؛  : طيب,الشيخ

  اللسان؛ : بالطالب

  : والثالث ؟ الشيخ

  اجلوارح؛ : بالطالب

  والذكر بالقلب على وجهني .: الشيخ

الفاء للرتتيب والتعقيب يعين فإذا ذكروا اهللا استغفروا لذنوم أي طلبوا  ذكروا اهللا فاستغفروا لذنوبهم )) ((

 ((املغفرة من اهللا سبحانه وتعاىل لذنوم؛ وتقدم لنا مرارا أن املغفرة تعين سرت الذنب والتجاوز عنه ؛ وقوله: 

فيسأل اهللا تعاىل أن يغفر هلم هذه املعاصي واآلثام؛ وإذا استغفر  ,الذنوب هي املعاصي واآلثام نوبهم ))لذ

 :من ومن يغفر الذنوب إال اهللا )) ((ه؛ وهلذا قال: ل يغفرتعاىل اإلنسان ربه بنية صادقة وافتقار إليه فإن اهللا 

استفهام وليست اسم شرط أن الفعل بعدها وقع هذه اسم استفهام وليست اسم شرط، والدليل على أا اسم 

بعدها وهي إال؛ وعلى هذا فنقول من اسم استفهام  تمث إن أداة اإلثبات جاء ومن يغفر )) ((أيش ؟ مرفوعا 

  إال اهللا . :ثبات بعدها وهياإلمبعىن النفي؛ ويدل على أا مبعىن النفي إتيان 

يغفر الذنوب إال  ومن ((ستفهام ؟ فلماذا مل تكن اآلية : بصيغة االفائدة من أن يأيت النفي فإذا قال قائل: ما ال

ني اللهم إ (كما يف حديث أيب بكر رضي اهللا عنه الذي علمه النيب صلى اهللا عليه وسلم حيث قال:   اهللا ))

وهذه جاءت   ؛) وال يغفر الذنوب( الشاهد نريد قوله:  )ظلمت نفسي ظلما كثيرا وال يغفر الذنوب إال أنت 

ألن النفي بصيغة االستفهام أبلغ من النفي ارد، النفي بصيغة  :فنقول ومن يغفر الذنوب إال اهللا )) ((كقوله: 



ربا بالتحدي, كأن املستفهم ؟ ألنه إذا جاء النفي بصيغة االستفهام صار مش االستفهام أبلغ من النفي ارد؛ ملاذا

حد يغفر الذنوب إال اهللا عزوجل؛ فيكون االستفهام هنا داال على النفي ئت يل بأيقول: ائت يل بكذا وكذا، ا

  مشربا بالتحدي . 

هو  ؟ املفرغألن الكالم مفرغ؛ ما معىن مفرغ ,إال اهللا بالرفع مع أنه وقع بعد إال ومن يغفر الذنوب إال اهللا )) ((

الذي مل يذكر فيه املستثىن منه، هذا املفرغ، االستثناء املفرغ هو الذي ال يذكر فيه املستثىن منه؛ فإذا قلت: ما قام 

؟ مل يذكر فيه املستثىن منه؛ وإذا قلت: ما قام أحد إال زيد؛ فهذا غري  يءش يغ؛ ألإال زيد؛ فهنا االستثناء مفر 

؟ ألنه مل يذكر املستثىن منه؛ وإذا يء ش : ما رأيت إال زيدا؛ مفرغ أليمفرغ ألنه ذكر املستثىن منه؛ وإذا قلت

   من يغفر الذنوب إال اهللا )) (( :هنايت أحدا إال زيدا؛ فهذا غري مفرغ؛ طيب قلت: ما رأ

  مفرغ، : الطالب

واقع الذنوب موجودة ؟ ليست هي املستثىن منه، هي موجودة لكن الذنوب هنا  :مفرغ ؟ كيف ؟ لو قال: الشيخ

  والغافر واقع منه الفعل . ,فعلالعليها 

يعين ال أحد يغفر الذنوب إال اهللا؛ لو تستغفر كل اخللق من ذنبك ما  ومن يغفر الذنوب إال اهللا )) (( :طيب

ذنب الذي فعلت؛ هل ينفع مغفرته النفعوك، لو أنك مثال أتيت إىل كل الذي يف املسجد وقلت: أستغفركم من 

أيها املصلون أستغفركم مما فعلت؛  :فجاء فقال ,ساء يف املسجد إساءة حمرمة تؤذي املصلني؟ لنفرض أن رجال أ

ميكن أن  ماكن أن يغفروا له ما يتعلق م لكن أصل الذنب ال؛ الذي يتعلق م ميهل ميكن أن يغفروا له ؟ 

  ومن يغفر الذنوب إال اهللا )) . ((يغفروا له ألن اهللا يقول: 

ذكروا اهللا  ((معطوف على قوله:  ولم يصروا )) ((قوله:  على ما فعلوا وهم يعلمون )) ولم يصروا ((قال: 

   فاستغفروا )). ((معطوف على قوله: )) ولم يصروا  فاستغفروا لذنوبهم(( على قوله:  )) فاستغفروا لذنوبهم

طالب املغفرة ال ميكن أن أي يستمروا على ما فعلوا ويبقوا عليه؛ ألن  :يصروا ولم يصروا على ما فعلوا )) ((

ولم يصروا  ((يل وأنت مصر على معصيتك ؟ هذا سخرية واستهزاء؛ وهلذا قال:  اللهم اغفر :يصر؛ كيف تقول

 وهم يعلمون )) ((قوله:  .وهم يعلمون )) ((فعلوا من أين ؟ من الفاحشة وظلم النفس؛  على ما فعلوا ))

يعين أتى جبملة مستأنفة فقال: وهؤالء يعلمون عظم  ما فعلوا ))ولم يصروا على  ((حيتمل أن تكون استثنائية 

يعين ومل يصروا  ,الذنوب ويعلمون عظم من عصوه ولذلك ال يصرون على ما فعلوا؛ وحيتمل أن تكون الواو للحال

؛ بملغفرة؛ أو وهم يعلمون بأن هذا ذنا هعلى ما فعلوا حال كوم عاملني بأن اإلصرار على الذنب ال حتصل مع

دامت حتتمل هذه األوجه الثالثة فإننا نقول  فإذا وقع منهم ذنب أصروا عليه فإم ال يعلمون أنه ذنب؛ واآلية ما



على القاعدة أيش ؟ أا حتمل على كلها، كل ما حتتمله اآلية من معىن وال تناقض بني املعاين فإنه جيب أن حتمل 

؟ يطلب املرجح ألنه ال ميكن أن حيمل  يشفإنه يطلب إ قض أو تتعارض املعاينعليها كلها؛ فإن كانت تتنا

  الكالم على الشيء وضده فحينئذ نطلب املرجح؛ هذه القاعدة .

هذه اآلية فيها فوائد؛ من الفوائد: أن املتقي ال يكون معصوما من فعل الفاحشة أو ظلم النفس؛ ألن اهللا مل يقل: 

  . وهم ال يفعلون الفواحش أو يظلمون أنفسهم


